
 

 

ABSTRAK 

Lia Meldiawani:  Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Bilangan Bulat Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD). 

 

Hasil belajar siswa kelas IVB SDN Sariwangi pada pelajaran Matematika 

masih rendah, hal ini dilihat dari rata-rata siswa yaitu 55,20 yang masih dibawah 

KKM sekolah yaitu 60. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang masih 

rendah dalam mempelajari Bilangan Bulat, maka perlu adanya upaya untuk 

membantu siswa agar dapat mempelajari materi Bilangan Bulat yang lebih baik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Matematika pada 

materi pokok Bilangan Bulat dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada siswa kelas IVB SDN Sariwangi 

Parongpong Bandung Barat. 

Hasil belajar adalah ukuran mengenai tingkat daya serap siswa terhadap 

bahan pengajaran yang diajarkan hingga mencapai prestasi tinggi, baik secara 

individual maupun kelompok. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami 

bahwa pengertian hasil belajar mengandung makna hasil yang telah dicapai oleh 

seseorang setelah mengalami proses belajar. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 

tiga siklus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif, sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penulis 

menggunakan teknik observasi, tes dan studi kepustakaan. Metode tes digunakan 

untuk mendapatkan hasil belajar setelah siswa mendapatakan pengajaran pada 

siklus I, II dan III. Metode observasi digunakan unutk mengetahui kondisi sekolah 

dan kondisi siswa saat mendapatkan pengajaran pada setiap siklus. Observasi dan 

tes dilakukan kepada 30 orang siswa  kelas IVB SD Negeri Sariwangi Kecamatan 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan sebagai subjek penelitian.   

Meningkatnya hasil belajar siswa dapat terlihat dari aktivitas siswa pada 

saat pembelajaran Matematika, siswa bersemangat mengikuti pembelajaran, 

mencatat materi pembelajaran, bertanya kepada guru dan tidak melakukan hal-hal 

lain diluar pembelajaran matematika. Hasil observasi siklus I mencapai nilai rata-

rata 67,80 dengan persentase 53%, siklus II nilai rata-rata  75,2 dengan persentase   

73 % dan siklus III nilai rata-rata 92,6 dengan persentase 90%. Jadi dengan 

pembelajaran model Kooperatif Tipe STAD ini dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pembelajaran Matematika materi pokok Bilangan Bulat, 

sehingga siswa terbiasa untuk memecahkan sendiri masalah yang dihadapi tidak 

tergantung pada guru. 

 

  

 


